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a OCHOBY fI=pa'"B""11~JlmH~l1Ka 0 je,[(HHCTBeHHM MHHHMa.JIHHM ycJIOBHMa 3a H36op y 3Ba:fba 
HacTaBHHKa YHHBep3HTeTa yMeTHOCTH- npeqmnheH TeKCT H qnaHa 49. eras 1. CTaTyra 
<l>aKynTeTa npHMeH>eHHX yMeTHOCTH y Eeorpa):(y, HacTaBHO - YMeTHHqKo - HayqHo sehe 
<l>aKymeTa npHMeH>eHHX yMeTHOCTH y Eeorpa):(y, Ha ce,[(HHQH o,[(p)KaHoj ,[(aHa 16.03. 
2022.ro,[(HHe,,[(oHenoje 

IIP ABMJIHMK 0 I13BOnEib y IIPMCTYIIHOr IIPE,ll;ABAH>A 

I OTIIIITE O,WE,[O:)E 

0BHM IlpaBHJIHHKOM 6nm1<e ce ypeljyje npHcTynHo npe):(asa1ne H To: KoMHCHja 3a 
OQeHy npHCTYITHOr npe,[(aBaH>a, IlOCTynaK, KpHTepHjYMH 3a OQeey H HaqHH OQeH>HBaH>a. 

CBH H3pa3H y OBOM IlpaBHJIHHKY HMajy je,[(HaKo pO,[(HO 3Haqe1ne, 6e3 ofoHpa ,[(a JIH 
ce KopHcTe y MYIIIKOM HJIH )KeHcI<oM po):(y H O,[(Hoce ce no)rje):(HaKo Ha MYIIIKH H )KeHcKH 
po):(. 

KaH,[(H,[(aT npHjasJOeH Ha Kom<ypc KOjH je <l>aKymeT npHMeH>eHHX yMeTHOCTH y 
Eeorpa):(y pacn11cao 3a H36op y HacTaBHO 3sa1ne, a HeMa ne,[(arou11<0 HCKYCTBO y 3BaH>y 
HaCTaBHHKa Ha a1<pe,[(HTOBaHoj BMCOKOlIIKOJICKOj ycTaHOBM, y o6ase3H je ,[(a 0,[(p)l<H 
npMCTynHo npe,[(aBaH>e H3 Y)Ke o6naCTH 3a 1<0jy je KOHKypc pacnHCaH H Mopa HMaTM 
Il03MTHBHY OQeHy npHcTynHor npe,[(aBaH>a. 

IIKOMMCHJA 

lJnaH 3. 

qnaHOBH KoM11c11je 3a n11ca~be 113seuITaja o npMjasJbeHHM KaH,[(H,[(aTHMa Koje je 
HMeHOBa.JIO H36opHo sehe <l>a1<ynTeTa cnposo,[(e rrocTynaK rrp11cTynHor npe,[(asa1na H 
OQe1nyjy npHCTYDHO npe,[(aBafhe KaH,[(H,[(aTa. 

<l>aKynTeT opraHH3yje rrpHczynHo npe):(asa1ne 3a KaH,[(H,[(aTe, yqecHHKe Ha 
KOHI<ypcy 3a H36op y HaCTaBHO 3BaH>e, KOjM HeMajy HCKYCTBO y ne,[(aroIIIKOM pa):(y ca 
czy,[(eHTHMa. 
Ilo npwjeMy KOHKypcHe ,[(OKYMeHTaQHje KoMHCHja yTBpljyje HeOITXO,[(HOCT 
opraHH3osa1na npHCTynHor npe):(asa1na 3a KaH,[(H,[(aTe KojH HeMajy o,[(rosapajyhe 
rre,[(aroIIIKO HCKYCTBO H 0 TOMe o6aseIIITaBa ,[(eKaHa. 

IlpHCTynHO npe,[(asa1ne opraHH3yje Ilpe,[(Ce,[(HHK KOMHCHje, npeKO CTpyqHe 
CJIY)l(6e <l>aKyJITeTa, y poKy KOjH He MO)l(e 6HTH KpahH 0,[( 8 H ):(y)l<H O,[( 30 ,[(aHa O,[( ,[(aHa 
HMeHosa1na KoMHcwje. 
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О термину и месту одржавања приступног предавања и теми приступног 

предавања стручна служба Факултета обавештава чланове, пријављене кандидате 

на конкурс и јавност и предузима остале потребне радње ради одржавања 

приступног предавања на начин одређен овим  Правилником. 

 

III ПОСТУПАК 

 

Члан 6.  

 

Приступно предавање одржава се по следећем  поступку: 

 

- Комисија утврђује тему приступног предавања из ужеу метничке односно 

уже научне области за коју је расписан конкурс за избор наставника, а на 

основу одговарајућих  курикулума предмета који припадају тој  области; 

- Сви кандидати који су у обавези да одрже приступно предавање добијају исту 

тему; 

- Утврђена тема се кандидатима доставља најкасније осам дана пре термина 

одређеног за одржавање  предавања; 

- Приступно предавање је јавно и одржава се у одговарајућој просторији 

Факултета; 

- Обавештење о одржавању приступног предавања ставља се на сајт Факултета 

најкасније осам дана пре одржавања приступног предавања, са јасно 

назначеним датумом, временом, местом одржавања приступног предавања, 

темом и списком кандидата; 

- Предавачи и Комисија као и лица која желе да присуствују предавању улазе 

у простор одређен за одржавање предавања 15 минута пре почетка предавања, 

када Председник комисије износи краће биографије кандидата предавача; 

- Време предвиђено за предавање је 45 минута; 

- Ако приступно предавање изводи више кандидата, предавање за све 

кандидате је истог дана, а редослед излагања приступног предавања се 

утврђује по азбучном реду презимена кандидата; 

- За време предавања једног кандидата, предавању не могу присуствовати 

остали  кандидати.  

- Након завршеног предавања кандидата чланови Комисије могу постављати 

питања кандидату везана за тему предавања. 

 

IV ОЦЕЊИВАЊЕ 

 

Члан 7. 

 

При оцењивању приступног предавања Комисија првенствено има у виду: 

- Припрему предавања; 

- Структуру и квалитет садржаја предавања 

- Дидактичко – методички аспект  извођења  предавања. 

За припрему предавања кандидат користи адекватну стручну  литературу. 
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lJ.rraH 8. 

HaKoH 3aspUieHor rrpe,ll;aBalha csaKH qJJaH KoM11c11je ou;elhyje rrpHcTyrrHo 
rrpe,ll;aBalhe ttyMep~KOM ou;eHOM O,ll; 5 ,ll;O 10 csaKor KaH,ll;H,ll;aTa rroce6Ho, y CKJia,ll;y ca 
qJiaHOM 7. IlpaBHJIHHKa. 

Ha ocHosy rroje,1J;11Haqm1x ou;eHa CBHX qnaHosa KoM11c11je mpaqyHasa ce 
rrpoceqHa ou;eHa. KaH)J;H,ll;aT KOjH ,1J;o611je ou;etty 5 O,ll; ,ll;Ba qnaHa KoMHCHje HHje o,Ap)Kao 
II03HTHBHO rrpe,ll;aBalhe H OHO ce ou;elhyje KOHaqHoM ou;eHOM 5 (He3a,AOBOJbaBa). 

Ou;eHa ,1J;o611jeHa Ha rrpHcTyrrHOM rrpe,ll;aBalhy cacTaBHH je ,1J;eo lfaseUITaja o 
crrposoljelhy KOHKypca 3a m6op HacTaBHHKa. 

0 o,Ap)KaHoM rrpHcTyrrHoM rrpe,ll;aBalhy KoMHCHja caqH!haBa 3arr11cHHK y KoMe ce 
HaBO)J;e: 

TeMa npHcTynHor npe,AaBalha ca Ha3HaKOM pacn11caHor KOHKypca H o6nacTH 3a 
m6op HaCTaBHHKa; 
,[t:aTYM, BpeMe H MeCTO O,ll;p)I<aHor npe,AaBalha; 
llMeHa I<aH)J;H)J;aTa KOjH cy O,ll;p)KaJIH npHcTyrrHo npe)J;aBalhe; 
Iloje,AHHaqHe ou;eHe CBHX qJiaHosa KoMHCHje no KaH,AH,AaTy H npoceqHa ou;eHa 3a 
csa1<0r r<aH,AH,AaTa; 
llMeHa qJiaHoBa KoM11c11je. 

3anHCHHK noTnHcyjy CBH qnaHOBH KoM11c11je H HCTH ce 3aBO,ll;H y apxHBH cI>aI<ynTeTa 
HajI<aCHHje npsor Hape,AHor pa,AHor ,AaHa no o,Ap)I<aHOM npe,AaBalhy. 

lJ.rraH 10. 

PoKOBH 3a opraHH3oBalhe H o,Ap)I<aBalhe npHcTyIIHor npe,AaBalha He TeI<y O.A 01. .AO 15. 
jattyapa, Kao H 3a BpeMe rO,ll;HllllhHX 0,AMOpa HaCTaBHHKa H capa,AHHKa yrnpljeHHX 
r<aJieH,AapoM HacTase. 

Osaj IlpaBHJIHHK CTyrra Ha CHary OCMOr ,AaHa O.A ,AaHa o6jaBJbHBalha Ha HHTepHeT 
cTpam1.u:tt cI>aKyJITeTa, a np11Melh11sahe ce Ha cse KoHKypce 3a H36op y 3Balha HaCTaBHHKa 
pacmfCaHe HaKOH CTynalha Ha CHary OBOr rrpaBHJIHHKa. 


